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 مدارسة الدرس السابع من نخبة الفكر  
- حفظو اهلل تعالى–مصطفى َمْبرم :  للشيخ الشارح

 
ـرحـمــن اـلرحــيــم  بــســم اهلل اـل

 

-: رحمو اهلل-قال 

.  ِإمَّا َأْن َيُكوَن ِلَسْقٍط َأْو طَْعٍن: ثُمَّ اْلَمْرُدوُد

.  ِإمَّا َأْن َيُكوَن ِمْن َمَباِدِئ السََّنِد ِمْن ُمَصنٍِّف، َأْو ِمْن آِخرِِه بـَْعَد التَّابِِعيِّ ، َأْو َغْيِر َذِلَك: َفالسَّْقُط 

.  اْلُمَعلَُّق: َفاْْلَوَُّل 

.   ُىَو اْلُمْرَسُل: َوالثَّاِني 

َقِطُع : َوالثَّاِلُث  نَـْيِن َفَصاِعًدا َمَع التـََّوالِي فـَُهَو اْلُمْعَضُل ، َوِإَّلَّ َفاْلُمنـْ .   ِإْن َكاَن بِاثـْ

.  ثُمَّ َقْد َيُكوُن َواِضًحا َأْو َخِفيِّا

.  ُيْدَرُك بَِعَدِم التَََّلِقي ، َوِمْن َثمَّ اْحِتيَج ِإلَى التَّْأرِيِخ: َفاْْلَوَُّل

 اْلُمَدلَُّس َويَرِدُ ِبِصيَغِة َتْحَتِمُل التََّلِقَي َكَعْن، َوقَاَل، وََكَذا اْلُمْرَسُل اْلَخِفيُّ ِمْن ُمَعاِصٍر َلْم يـَْلَق: َوالتَّاِني

 

  الحديث المردود

  ما لذي يدخل في مباحث الحديث المقبول مما مر معنا؟-1س

الصحيح لذاتو والصحيح لغَته واحلسن لذاتو واحلسن لغَته وما : من مباحث احلديث ادلقبول وما يدخل فيو
ستدالل أو الشواىد وادلتابعات . يلحق هبا من اال
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إذا وجدنا حديث لم تجتمع فيو شروط الحديث الصحيح أو الحديث الحسن ولم نجد ما يقويو - 2س
. أو لم يجد ما يعضده ماذا يسمى ىذا النوع من اْلحاديث؟

.  احلديث ادلردود- ج

 

الحديث المردود يُعتبر من أىم مواضع علم المصطلح، وفيو ينبغي على طالب العلم أن يـُرَكز على - 3س
 ثَلث قضايا في ىذا الباب أذكريها؟

ىذا ادلوضع يُعترب من أىم مواضع علم ادلصطلح، وفيو ينبغي على طالب العلم أن يُ رَكز على ثالث قضايا - ج
: يف ىذا الباب وما يليو، وىي 

. ُمتعلقة بالتعريف، أي بتعريف ىذا النوع من احلديث: القضية األوىل

.  ُمتعلقة بادلثال والتطبيق هبذا النوع من علوم احلديث:  والثانية

كمان : والثالثة أعٍت االعتبار بو يف الشواىد وادلتابعات أو عدم االعتبار بو يف الشواىد – ما يتجاذبو احل
 .وادلتابعات

 

أو ما أسباب رد - رحمو اهلل–؟ من كَلم الحافظ "ثُمَّ اْلَمْرُدوُد: "ما موجب الرد في قولو-  4س
الحديث؟ 

". ِإمَّا أَْن َيُكوَن ِلَسْقٍط أَْو طَْعٍن: "يف قولو رمحو اهلل - ج

 أين يكون السقط وماذا يعني بالطعن ؟-5س

راوي- ج طعن يف ال سناد ويعٍت بالطعن ال . يكون السقط يف اإل
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كم نوعا يندرج تحت السقط وكم نوعا يدخل في الطعن؟  - 6س

راوي عشرة أنواع، وىذه يتحصل هبا مخسة عشر - ج طعن يف ال يندرج حتت السقط مخسة أنواع، ويدخل يف ال
. نوًعا

 

ىل ىذه اْلنواع الخمسة عشر محصورة وأين ذكر جملة منها ؟ - 7س

، لكن يف الغالب أنو زلُصور، وقد -جل وعال–ما ال حيصيو إال اهلل - كل نوٍع من ىذه األنواع يدخل فيو - ج
ر مجلة منو، أو متييزًا منو صاحب كتاب  ". الشذا الفياح من علوم ابن الصالح"ذك

 

؟ "الشذا الفياح من علوم ابن الصَلح" ىل تعرفي لمن كتاب - س

: ادلتوىف )دلؤلفو إبراىيم بن موسى بن أيوب، برىان الدين أبو إسحاق األبناسي، مث القاىري، الشافعي - ج
 (ى 802

 إلى ماذا ترجع أسباب الطعن في الراوي؟- 8س

ة وإما أن تكون راجعة إىل الضبط-  ج راوي إما أن تكون راجعة إىل العدال طعن يف ال . أسباب ال

 

ما اْلسباب الراجعة إلى عدالة الراوي؟ - 9س

ة مخسة أنواع :  فالراجع إىل العدال

كذب - البدعة-اجلهالة-الفسق-التهمة بالكذب- ال  
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 ما اْلسباب الراجعة إلى ضبط الراوي؟- 10س

راجعة إىل الضبط مخسة أنواع سباب ال :  األ

. وسوء احلفظ- وسلالفة الثقات - والوىم- والغفلة- الغلط- 

 

 ما أنواع الحديث المردود الراجع إلى السقط كما ىو في النخبة؟- 11س

 التدليس- االنقطاع-  اإلعضال- اإلرسال - التعليق - 

 

لماذا قلنا كما ىو في النخبة في السؤال سالف الذكر؟ - 12س

هلل- ىذه األنواع يدخل فيها ْلن- ج . ذلذا قيدنا اإلجابة ب  كما يف النخبة- ما ال حيصيو إال ا

 

للسقط ثَلثة أقسام رئيسية أين ذكر الحافظ رحمو اهلل ذلك؟ - 13س

هلل: يف قولو- ج ْقُط -: "رمحو ا يِّ ، :  فَالسَّ ِإمَّا أَْن َيُكوَن ِمْن َمَباِدِئ السََّنِد ِمْن ُمَصنٍِّف، أَْو ِمْن آِخرِِه بَ ْعَد التَّابِِع
 ".أَْو َغَْتِ َذِلَك
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ِإمَّا َأْن َيُكوَن ِمْن َمَباِدِئ السََّنِد ِمْن ُمَصنٍِّف، َأْو ِمْن آِخرِِه بـَْعَد التَّابِِعيِّ ، َأْو : َفالسَّْقُط : " قال رحمو اهلل
. اْلُمَعلَُّق: َفاْْلَوَُّل . َغْيِر َذِلَك

 

 الحديث المعلق: 

؟ -رحمو اهلل-ما المعلق كما قال الحافظ - 14س

هلل-  ج ْقُط : قال رمحو ا . ِإمَّا أَْن َيُكوَن ِمْن َمَباِدِئ السََّنِد ِمْن ُمَصنٍِّف: السَّ

 

عرفي المعلق بعبارة أسهل ؟ - 15س

. ما ُحِذف من ُمْبَتدأ إسناده راٍو أو أكثر، ويكون ىذا احلذف من تصّرف ادلؤّلف- ج

 

ىل يوجد فرق في تعريف المعلق في سقوط راٍو فَأكثر؟ - 16س

ال يوجد فرق يف سقوط راٍو فأكثر ىذا  يسمى معلق  - ج

 

للمعلق صور أذكريها؟ - 17س

قاَل رسوُل اهلِل صلى اهلل عليو وسلم، : َأْن ُيْحَذَف جميُع السَّنِد، ويُقاَل مثًَل: وِمن ُصَوِر الُمَعلَِّق- ج
. َأْن َيْحِذَف ِإَّلَّ الصَّحابّي َأْو ِإَّلَّ الصَّحابيَّ والتَّابعيَّ معًا: ومنها

ثَو ويُضيَفُو ِإلى َمْن فوَقو، فِإْن كاَن َمن فوَقو شيخاً لذلك المصنِِّف فقد : ومنها َأْن َيْحِذَف َمن َحدَّ
نزىة النظر ......... ىل يُسمَّى تعليقاً َأْو ََّل: اْخُتِلَف فيو
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في حكم المردود؟ –  المعلق –لماذا ىذا النوع من اْلحاديث - 18س

النو فقط شرط من شروط القبول وىو اتصال السند - ج

 

مظان المعلق؟  ما أشهر كتب تحوي- 19س. 

- رمحو اهلل - كتاب صحيح اإلمام البخاري 

هلل– وكتاب  صحيح اإلمام مسلم  - رمحو ا

 

. أفضل كتاب أفاد وأجاد عن الكَلم على المعلقات؟ أذكري- 20س

افظ ابن حجر يف مقدمة كتابو -  ج اّلذي مّساه " علوم احلديث البن الصالح"ويف تعليقو على " فتح الباري"احل
". تغليق التعليق"وكذلك فيما حرره      رمحو اهلل      يف كتابو " النكت"وادلشهور ب  " باإلفصاح"

 

العلماء رحمهم اهلل قسموا المعلقات إلى قسمين أذكريهما؟ - 21س

.  ما ىو رلزوم بو وما ىو غَت رلزوم بو

مبعٌت أن يرويو رلزوما بو أنّو صحيح عنده، وأّن ما رواه بصيغة -والذي عليو اجلمهور ىو أّن ما جزم بو البخارّي 
. ، ىذا ىو الذي عليو اجلمهور-التمريض فإنّو ليس صحيًحا عنده
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ما معنى أن البخاري جزم بصحة الحديث؟ - 22س

زم، كأن يقول  ، ىذا عنده صحيح، وأما ما رواه بصيغة التمريض "قال فالن"معناه أن ما يرويو بصيغة تفيد اجل
. وىذا قول اجلمهور- فإنّو ليس صحيًحا عنده بل ضعيف" ويذكر عن فالن"كأن يقول 

 

" الذي يرويو البخاري بصيغة الجزم فهو الصحيح والذي يرويو بصيغة التمريض فهو الضعيف-  "23س
ىل المسألة  مختلف فيها بين العلماء ؟مذك مثاَّل لذلك؟ 

زم، وقد -  رمحو اهلل تعاىل - ادلسألة فيها خالف، والتحقيق أن البخاري  قد يعلق ما فيو ضعف ويرويو بصيغة اجل
ويف طريقتو يعرف - رمحو اهلل تعاىل - يعلق ما ىو صحيح وجيعلو بصيغة التمريض، ومن تأّمل يف كالم البخارّي 

 .ىذا

- اّلذي ىو حديث بن عباس؛ قالت امرأة للنيب  ((إن أخيت ماتت))عند شرح حديث " الفتح"مثالو ما جاء يف 
كتاب "يف - رمحو اهلل - فقد علقو البخاري" كتاب الصيام"من  ((إن أخيت ماتت))-: صلى اهلل عليو وسلم  

، ىذا احلديث رواه البخاري رمحو اهلل معلقا بصيغة التمريض اليت تفيد (...ويُذَكر عن أيب خالد): ، فقال"الصيام
ي أيضا يف  ًتمذي"الضعف وىو يف احلقيقة صحيح عند اإلمام مسلم، وتكلم عليو العراق ، ويف أجوبتو "شرح ال

افظ بن حجر . على أسئلتو لتلميذه احل

 

أذكري مثال عن صيغة  الجزم وما يقابلها من صيغة التمريض؟  - 24س

زم بناء الفعل للمعلوم مثل_ج تقابلها صيغة التمريض الفعل يكون مبنياً للمجهول " روى" "حكى" " قال: " اجل
.. يُذكر، يُروى، حُيكى، يُقال.قيل، ُحِكَي، ُرِوي: مثل
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ىل يستشهد بالمعلقات؟ - 25س

زم، ويستشهدون مبعّلقات اإلمام  ستشهد هبا مجاىَت أىل العلم، فجعلوىا من الشواىد إذا كانت بصيغة اجل ا
 .البخاري، ويقولون َتصُلح يف الشواىد وادلتابعات

 

ملخصالحديث المعلق؟ *

....................................................................................................
 .................................................................................................
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هلل-قال  ْقُط -: " رمحو ا يِِّإمَّا أَْن َيُكوَن ِمْن َمَباِدِئ السََّنِد ِمْن ُمَصنٍِّف: فَالسَّ  ، أَْو ، أَْو ِمْن آِخرِِه بَ ْعَد التَّابِِع
. ُىَو اْلُمْرَسُل: َوالثَّاِن . اْلُمَعلَُّق: فَاأْلَوَُّل . َغَْتِ َذِلَك

 

 

 الحديث المرسل. 

؟ -رحمو اهلل-ما النوع الثاني من علوم الحديث التي ذكرىا الحافظ - 26س

. احلديث ادلرسل- ج

 

ما اإلرسال في اللغة؟ - 27س

 االرسال يف اللغة االطالق-  ج

 

ماالحديث المرسل وىل في تعريفو اختَلف بين أىل العلم ؟ - 28س

. والتعريف سلتلف فيو بكثرة، أنو ما رواه التابعي صغَتًا أو كبَتًا عن النيب      صلى اهلل عليو وسلم- ج

 

قسم أىل العلم التابعين إلى قسمين أذكريهما؟ - 29س

كبَت والتابعي الصغَت  - ج التابعي ال

 

من التابعي؟ - 30س
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للمرسل صور أذكريها؟ - 31س

كذا، أو - صلى اهلل عليو وآلو وسلم–قال رسول اهلل : أن يقول التابعي سواء كان كبيرا أو صغيرا- ج
 نزىة النظر. فُِعَل بحضرتو كذا، أو نحو ذلك: فعل كذا، أو

 

أذكري بعض المراسيل؟ - 32س

سيل الُصناِِبي، - ج سيل البن أيب حاًَِب، و مرا سيل أليب َداود، وجامع التحصيل للَعالِئي، وادلرا مثل  ادلرا
سيَّب، ومُحيد الَطويل، وقَتادة

ُ
سيل سعيد ابن ادل سيل احلسن الَبصري، ومرا سيل قيس ابن أيب َحازم، ومرا  .ومرا

 

ما الفرق بين مراسيل التابعي الكبير ومراسيل التابعي الصغير؟ - 33س

كبَت لو خصوصيّتو دلالزمتو أكثر للصحابة، والتابعون الذين عرفوا باإلرسال ليُسوا على درجة واحدة،  التابعي ال
سيل التابعي الصغَت الذي مل يُكثر مالزمة الصحابة  كبَت ليست كمرا سيل التابعي ال  .رضي اهلل عنهم-فمرا

 

 ىل يستشهد بالمرسل؟- 34س

ر سلتلف ادلخرج فإنو يصلح –رمحو اهلل تعاىل –ىذه مسألة اجتهادية، الشافعي  يقول بأنو إذا جاء من طريق آخ
 .بالشواىد وادلتابعات، وىذا الذي عليو مجاىَت األئمة
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 ىل يحتج بالمراسيل؟- 35س

ب ادلتبوعُت، أن ادلرسل ال حُيتج بو، وىو الصحيح عن اإلمام * دثُت وأئمة ادلذاى الذي عليو مجاىَت احلفاظ واحمل
 -.وإن نُقل عنو رواية أخرى من االحتجاج بو - أمحد

والذي رواه أبو داود عن اإلمام أمحد أصح، كما قال طوائف من أىل العلم وىو ادلوافق دلا جاء عن اإلمام *
- وعن غَته من أىل العلم، وىو الذي نص عليو مسلم ونص عليو غَته من األئمة-رمحو اهلل –الشافعي 

هلل ا يُنظر إىل قرائن أخرى- رمحهم ا و ليس ِبجة وإمن . على أن ادلرسل ِبد ذات

 

! لماذا المرسل من قسم المردود؟- 36س

.... ألن الساقط قد يكون تابعيا- ج

 

ملخص عن الحديث المرسل؟ *

.................................................................................................

.................................................................................................
 ..................
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نَـْيِن َفَصاِعًدا َمَع التـََّوالِي فـَُهَو اْلُمْعَضُل : َوالثَّاِلُث -: " رحمو اهلل-قال  .   ِإْن َكاَن بِاثـْ

 

   الحديث المعَضل 

 

ما المعَضل؟ - 37س

. إن كان السقط باثنُت فصاعًدا مع التوايل فهو ادلعضل

 

إذا ما شرط المعَضل؟ - 38س

. أنيكون السقط على التوايل- ج

 

على ماذا يدل تقييد المصنف للمعضل بالتوالي؟ - 39س

. دلا قَيد اإلعضال بالتوايل دل على أن اإلرسال ال يُشًَتط فيو التوايل، وأن التعليق ال يُشًَتط فيو التوايل

 

اذكري كتابا مما صنف في ىذه المعضَلت؟ - 40س

. تقع ىذه ادلعضالت يف كثَت من كتب أىل العلم كسنن سعيد ابن منصور مثال
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 اذكري مصدرا يجد فيو طالب العلم أمثلة للتطبيق على المعضل؟- 41س

سيل  البن أيب داود"مثال   هلل"-ادلرا . إذا وجدت السقط على التوايل فهو ادلعضل -  رمحو ا

 

ىل يستشهد بالمعضل؟ - 42س

ا تَ َعافَوا عن  ادلعضل ال يُسَتشهد بو ألن ىذا السقط الواقع يف احلديث ال يدرى ماىو وال ما حالو يف اجلهالة، وإمن
ا طبقة ادلرسل يعٍت ثقة طبقة الغالب عليها الثقة، رواهت .  ادلرسل ألن تلك ال

 

ما حكم الحديث المعَضل؟ ولماذا؟ - 43س

. ىو من أقسام احلديث ادلردود؛ ألنو  سبب الضعف ظاىر وىو عدم االتصال واجلهالة ِبال الساقطُت-ج

 

ملخص الحديث المعَضل؟ *

....................................................................................................
 ...........................................
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 -: قال رحمو اهلل

َقِطُع " . َوِإَّلَّ َفاْلُمنـْ

 

 الحديث المنقطع. 

ما المنقطع؟ - 44س

 .ادلنقطع ما كان السقط فيو من وسط السند واحدا أو أكثر بدون توايل - ج

 

ما شرط المنقطع؟ - 45س

. عدم التوايل- ج

 

رحمو اهلل ؟ –للمعلق صورة أذكريها على ما حررىا الحافظ ابن حجر - 46س

. يكون السقط فيو من وسط السند واحدا أو أكثر بدون توايل- ج

 

لماذا الحديث المنقطع من قسم المردود؟ - 47س

. لفقده شرطا من شروط القبول أال وىو االتصال- ج

أذكري مثال على الحديث المنقطع؟ - 48س
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إذا جاء حديث من طريق زلمد ابن أيب بكر عن أبيو، فإننا نقضي بانقطاعو، ألن زلمد ابن أيب -  ج
. بكر مل يسمع من أبيو، فقد تويف وىو ابن ثالث سنُت

أبو عبيدة مل يسمع -وحديث أىب عبيدة بن عبد اهلل بن مسعود عن أبيو فإهنم يقولون مل يسمع من أبيو 
. من أبيو وإن كان فيو خالف

 

وىل يصلح المنقطع في الشواىد والمتابعات؟ وما اْلصل في ذلك؟ ولماذا؟ - 49س

فإنو يَصُلح - يعٌت فيما دون اإلرسال-إذا كان االنقطاع واقًعا فيما بعد اإلرسال: بعض أىل العلم قالوا  - ج
طيب يف ...يف الشواىد وادلتابعات،  ر اخل كفاية"كما ذك ستشهد هباحلافظ ابن حجر والعالمة "ال ، وأيضا ا

هلل- األلباِن  ".نشر الصحيفة"والشيخ مقبل يف موضع واحد يف - عليهم رمحة ا

.  وإن كان األصل أن ادلنقطع ال يصلح يف الشواىد وادلتابعات

ذوف، فإننا ال ندري ىذا االنقطاع ما سببو؟ من ىو ىذا الذي سقط منو . للجهل ِبال احمل

 

أين يجد طالب العلم أمثلة للمنقطع؟ - 50س

 -رمحو اهلل تعايل-للشيخ مقبل " أحاديث معلة ظاىرىا الصحة"يف كتاب - ج
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-:  قال رحمو اهلل

".  ُيْدَرُك بَِعَدِم التَََّلِقي ، َوِمْن َثمَّ اْحِتيَج ِإلَى التَّْأرِيِخ: َفاْْلَوَُّل. ثُمَّ َقْد َيُكوُن َواِضًحا َأْو َخِفيِّا

. اْلُمَدلَُّس َويَرِدُ ِبِصيَغِة َتْحَتِمُل التََّلِقَي َكَعْن، َوقَاَل: َوالتَّاِني

 الساقط الظاىر والساقط الخفي 

 

 "ثُمَّ َقْد َيُكوُن َواِضًحا َأْو َخِفيِّا: " _ماذا فهمتي من قولو رحمو اهلل- 51س

 .واضح وخفي: قسمان-السقط–نقطاعلال- ج

 

  الواضح؟سقطال كيف يدرك- 52س

 ً.فالٌن مل يلَق فالنا-يدرك ىذا االنقطاع بعدم اللقاء بُت التلميذ والشيخ  - ج

 

 .ما الشاىد من النخبة؟ومامثالو- 53س

. يُْدَرُك بَِعَدِم التَّاَلِقي: فَاأْلَوَُّل

عن أبيو، مل يسمع من أبيو، فقد تُوىف وىو ابن - رمحو اهلل ورضي عنو-مثاذلو رواية زلمد بن أىب بكر مثاًل
 .ثالث سنُت 

ستار قال اع عن قتادَة عن : "وما أخرجو البزَّار كما يف كشف األ حدثنا زلمد بن ُمثٍت قال حدثنا عبد اهلل رجَّ
رِه، إذا نظرت إىل ىذا -...صلى اهلل عليو وسلم-فذكر حديثاً هبذا مث قال وبإسناده أن النيب ... أنٍس إىل آخ
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اع  مهام وأبو َعوانة : روى لو الداِن وروى عن أصحاب قتادة–السند وجدهتم رجال الصحيح عبد اهلل بن رجَّ
ستوائي وشعبة روا أن قتادة تُويف سنة مائة وسبعة عشر -وىشام الُد ولكن مل يذكروا يف  مشاخيِو قتادة، وذك

اع تُوىف سنة مائَتُت وتسعَة عشر أو مائَتُت وعشرين انية عشر، وعبد اهلل بن رجَّ  .وقيل مث

 

كيف عرفنا ىذا؟فَلن لم يلق فَلنا  -  54س

 بالوسائل اليت تؤدي إىل معرفتو؟-ج

 

 

ما الوسائل التي تؤدي لمعرفة عدم اللقاء بين التلميذ والشيخ؟ - 55س

دث - ج رواة أو يف تأريخ ىذا احمل ونظرنا يف وفاة من روى عنو صلد أن -التأريخ فإذا نظرنا يف تاريخ ىؤالء ال
. بينهما مفازات، أو بأن فالناً ىذا مل يدخل إىل ىذه البلد الذي ىذا من أىلها

-. أو بتنصيص األئمة

 

" لما استعمل الرواة الكذب استعملنا لهم التأريخ""من القائل وأين؟ - 56س

كامل"روي ابن َعِدى يف - ج . عن سفيان الثوري" ال
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 "وما شاىده من النخبة؟السقط ما ىو النوع الثاني من - 57س

ل- ج .   اخلفي ومسّاه ادلّدلسسقطىو ا

" َكَعْن، َوقَاَل: اْلُمَدلَُّس َويَرُِد ِبِصيَغِة حَتَْتِمُل الُلْقَي: َوالثَّاِن:"قال

 

عرفي المدلس لغة واصطَلحا؟ - 58س

ظلمة: لغة- ج . ادلدلس مأخوذ من الَدَلس، الذي ىو ال

ي أو حتتمل السماع، مثل: اصطالحا عن، وقال وما : بأنو رواية ادلتعاصرين، أو بأنو ما روي بصيغة حتتمل الُلِق
راوي ماع من ىذا ال . أشبهها من الصيغ اليت توصل إىل اإليهام بالسَّ

 

ىل ىذا النوع من الحديث المدلس لو صورة كثيرة اإلجابة بنعم أوَّل؟ - 59س

نعم - ج

 

كيف نـَْعرف التدليس؟ - 60س

سانيد، ومن روى عن ىذا الشيخ، - ج طرق وفتشوىا، ونظروا يف األ روايات فجمعوا ال َعَرفُوا التدليس بتتبع ال
. ومن مل يروي عنو

راوي، ىل مسعتو من فالن؟ فيقول طرق أيضا أهنم كانوا يسألون ىذا ال ال، مل أمسع من فالن ىذا : ومن ال
.  احلديث
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 اذكري بعض أسماء المدلسين؟- 61س

ري- ج  وغَتىم...، ة سفيان بن عيُت،مثل احلسن البصري، األعمش، الزُّى

 

نواع التدليس  أاذكري بعض- 62س

سناد، وتدليس القطع، وتدليس العطف، وتدليس التسوية، تدليس الشيوخ- ج . تدليس اإل

 

من الذي صنف في طبقات المدلسين الخمس؟  - 63س

افظ - ج هلل–بن حجر ااحل - رمحو ا
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 دةــــــــــــــفائ

 أن يروي عن من لقيو شيئا لم يسمعو اإلسنادالتدليس تارة في اإلسناد وتارة في الشيوخ فالذي في "...
 وىو أن يحذف تدليس القطعمنو بصيغة محتملة ويلتحق بو من رآه ولم يجالسو ويلتحق بتدليس اإلسناد 

 وىو أن يصرح بالتحديث في شيخ لو وتدليس العطفالصيغة ويقتصر على قولو مثَل الزىري عن أنس 
 وىو أن يصنع ذلك لشيخو وتدليس التسوية شيخا آخر لو وَّل يكون سمع ذلك من الثاني ىويعطف عل

فان أطلعو على أنو دلسو حكم بو وان لم يطلعو طرقو اَّلحتمال فيقبل من الثقة ما صرح فيو بالتحديث 
 -رحمو اهلل–من كتاب طبقات المدلسين إلبن حجر "ويتوقف عما عداه

 

طبقات المدلسين الخمس ........ فائــــــــــدة

  .َّل نادرا كيحيى بن سعيد اْلنصاريإ من لم يوصف بذلك :اْلولى

 من احتمل اْلئمة تدليسو وأخرجوا لو في الصحيح َّلمامتو وقلة تدليسو في جنب ما روى  : الثانية
 .َّل عن ثقة كإبن عيينةإكالثوري أو كان َّل يدلس 

َّل بما صرحوا فيو بالسماع ومنهم من رد إمن أكثر من التدليس فلم يحتج اْلئمة من أحاديثهم  : الثالثة
  .حديثهم مطلقا ومنهم من قبلهم كأبي الزبير المكي

َّل بما صرحوا فيو بالسماع لكثرة تدليسهم على إ من اتفق على أنو َّل يحتج بشيء من حديثهم :  الرابعة 
  .الضعفاء والمجاىيل كبقية بن الوليد

َّل أن يوثق من إ من ضعف بأمر آخر سوى التدليس فحديثهم مردود ولو صرحوا بالسماع :  الخامسة
 رحمو الهى–من كتاب طبقات المدلسين بن حجر "   كان ضعفو يسيرا كابن لهيعة
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وىل يصلح المدَلس في الشواىد والمتابعات؟  - 64س

ر، فإذا كان ثقًة أو صدوقًا فإنو  ال يصلح بالشواىد وادلتابعات إال إذا وجدناه صرح بالتحديث يف موضع آخ
راوي،  حيتج بو حلالو ىو، وأما إذا كان ضعيًفا فإنو يبقى احلديث على ضعفو، فالتدليس سقوٌط يف حال ال

راوي . من ىو: وضلن ال ندري ىذا ال

 

َقِطُع "  عن ىذه الجزئية اضعي ملخص* ُيْدَرُك بَِعَدِم : َفاْْلَوَُّل. ثُمَّ َقْد َيُكوُن َواِضًحا َأْو َخِفيِّا. َوِإَّلَّ َفاْلُمنـْ
؟ "اْلُمَدلَُّس َويَرِدُ ِبِصيَغِة َتْحَتِمُل التََّلِقَي َكَعْن، َوقَاَل: َوالتَّاِني". التَََّلِقي ، َوِمْن َثمَّ اْحِتيَج ِإلَى التَّْأرِيِخ

....................................................................................................

....................................................................................................
....................................................................................................

 ...................................................................

 

. وََكَذا اْلُمْرَسُل اْلَخِفيُّ  ِمْن ُمَعاِصٍر َلْم يـَْلَق: " قال رحمو اهلل

 

 المرسل الخفي: 

ومن ىم المشنعون؟ - رحمو اهلل–ما الباب الذي شنع فيو المشنعون على الحافظ - 65س

الباب ىو ادلرسل اخلفي  والتشنيع من جهة القائلُت بالتفريق بُت منهج ادلتقدمُت وادلتأخرين والتباين - ج
افظ وليس فيو حترير ا جاء من عند احل  .بينها، فقالوا بأن ىذا إمن
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إذا رجعتم إلى كتاب الشيخ بازمول، الذي أشرت إليو - " حفظو اهلل–قال شيخنا الشارح - 66س
أذكري اسم الكتاب؟ " في أول ىذه الدروس، ستجدون الفوائد ىناك

كتاب مصطلح منهج ادلتقدمُت وادلتأخرين مناقشات وردود- ج  . ال

 

 ما  الذي اعتمده السخاوي وغيره من الُحفاظ في المرسل الخفي؟- 67س

االنقطاع يف أي موضع كان من السند بُت راويُت متعاصرين مل يلتقيا، وكذا لو التقيا ومل يقع بينهما "ىو - ج
 .ىذا ىو ادلرسل اخلفي" مساع

: بعبارة أسهل

راوي وادلروي عنو مساع فهذا يقولون  حصل اللقاء حصلت ادلعاصرة لكن مل يقع بينهما مساع، مل يقع بُت ال
. فيو مرسل خفي

 

ىل مراسيل الصحابة حجة، ولماذا؟ - 68س

سيل الصحابة حجة عند مجاىَت األمة، بل يكاد أن يكون إمجاعا، ألن الصحابة كّلهم عدول، يروي - ج مرا
 .بعضهم من بعض حىت وإن مل يذكر أنو مسع منو
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كيف تقع رواية الصحابة بعضهم عن بعض؟ مع ذكر مثاَّل؟ - 69س

زبَت ومن شاهبهم أو بعض -ج  ىذا يقع يف حديث صغار الصحابة كابن عباس وابن عمر وابن ال
الصحابة وإن كانوا كبارًا من أىل ادلدينة شلن مل يشهد العهد ادلكي أو العكس من أىل مكة شلن مل 

. يشهد العهد ادلدِن فإن ىؤالء يروي بعضهم عن بعض

. يف  بدء الوحي الذي افتتح بو البخاري صحيحو -  رضي اهلل عنها -  مثل حديث عائشة 

 

 !عرفنا إن مراسيل الصحابة ُحجة إذا  لماذا سميت مراسيل؟- 70س

سيل من جهة االصطالح، وإال فإننا مادام قطعنا باإلمجاع أن الصحابة كلهم عدول، -  ج مُسيت مرا
وأهنم يروي بعضهم عن بعض، فإن ىذا يكون تصحيًحا للحديث، وال تضر روايتهم عن بعضهم البعض 

ر راوي أنو مسع ىذا احلديث من ىذا الصحايب أو من الصحايب اآلخ . وإن مل يذكر ىذا ال

 

 

تمت بحمد هلل 

مدارسة الدرس السابع من النخبة  

سبحانك اللهم و بحمدك اشهد أن َّل الو إَّل أنت أستغفرك و أتوب إليك 

 والسَلم عليكم ورحمة اهلل وبركاتو


